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BAB II 

DESKRIPSI OBJEK dan SUBYEK PENELITIAN 

 

II.A Sejarah Singkat CHIP Foto-Video Digital  

Berdasarkan data yang diambil dari majalah CHIP Foto-Video Digital 

edisi.01/tahun 2004, CHIP adalah nama majalah komputer yang diterbitkan di beberapa 

negara di kawasan benua Eropa dan Asia. CHIP terbit di 16 negara, antara lain Jerman, 

Yunani, Hungaria, Italia, Polandia, Rumania, Turki, Ukraina, Belanda, Singapura, 

Malaysia, dan India. Di Indonesia, majalah ini diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 

1997 oleh PT Elex Media Komputindo (Kelompok Kompas Gramedia) dengan 

memegang lisensi dari Vogel Burda Group, Munich, Jerman. 

 

II.A.1 Karakteristik CHIP Foto-Video Digital Indonesia 

Terbit dalam Bahasa Indonesia atas lisensi dari Vogel International. Di Indonesia, 

CHIP adalah majalah komputer yang berisi informasi terbaru dari industri komputer, 

ulasan mengenai dunia fotografi dan video digital, hasil tes perangkat keras dan 

perangkat lunak, serta tip dan trik. CHIP juga mempresentasikan gambaran aktual dari 

layanan online yang ada dan memberikan bantuan serta panduan bagi pengguna dalam 

memasuki dunia maya. 

Sejak pertama kali terbit di Indonesia akhir tahun 2004, CHIP selalu menyertakan 

CD dalam setiap edisi dan didukung serta dilengkapi dengan DVD-ROM (CD-ROM 

untuk edisi mini) yang berisi perangkat lunak pilihan, penyelaras, utilitas pilihan, 
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maupun konten interaktif. Beberapa nama rubriknya antaralain, Aktual Berita; Tes & 

Teview; Praktek & Workshop; Liputan; dan lain-lain. 

 

II.A.2     Data Media 

II.A.2.1  Spesifikasi Produk 

Nama Produk  : CHIP Foto-Video Digital 

Edisi perdana  : Juli 1997  

Sirkulasi   : 65.000 

Banyak halaman  : 192 (termasuk sampul) 

Harga   : Rp 40.000,00 (reguler), Rp 22.000,00 (ekonomis) 

Bonus   : 1 DVD (reguler), 1 CD (ekonomis) 

Frekuensi terbit  : Bulanan minggu pertama / kedua 

Jenis kertas   : Artpaper Med. 70 gram, sampul 160 gram 

Proses cetak   : Offset  

Materi cetak   : Film offset (positif) hingga 150 dpi 

Ukuran majalah  : 21 cm x 27,5 cm (reguler) 

Area isi   : 18,2 cm x 24 cm 

 

II.A.2.2  Struktur Organisasi CHIP Foto-Video Digital  

   Penerbit   : PT Elex Media Komputindo 

   Alamat Redaksi  : Jl. Palmerah Barat 33-37, Jakarta 10270 

   Publisher   : Teddy Surianto 

   General Manager  : AI. Adhi Mardhiyono  

   Senior Executive  : AI. Arisubagijo 
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Editor-in-Chief  : Edi Taslim 

Managing Editor  : Dedy Irvan 

Consultant Editor  : Hendra S.Kom 

Editor    : Bayu Widhiatmoko; Herkuncoro 

Review   : Donovan Laoh; Jimmy Auw 

Contributors : Triyudha Ichwan, Dendi Pratama, Surya, Bhakti   

Simamora, Cory Tjoo Husin 

Production & Designer  : Slamet M.J, Yudhi S.  

Layout  : Agung Bayu S, Subekti, Adita Eko P, Teguh P. 

Secretary  : Esty Yuliantari.  

Advertising Sales  : Ni Luh Putu Alit Sari, Agnes E. Hendra S.Kom. 

Subscription Service  : C. Desy Yohandari 

Marketing   : Y. Suliantoro, Laras Husodo, Juna 

Circulation   : Wahyantohadi, Yanen P, Ebben 

Finance   : Titi Pujayanti,  Agustina Maria 

(sumber : CHIP Foto-Video edisi 01/tahun 2004) 

 

II.B DESKRIPSI SITUS FOTOGRAFER.NET 

Fotografer.Net adalah situs netral dan terbuka. Siapa saja bisa bergabung, bisa 

memajang foto dan bisa mengkritik sekaligus dikritik. Anggota bisa memperoleh rating 

dengan memasang foto dan memberi kritik kepada foto-foto anggota yang lain. Selain 

itu, jika secara sukarela menulis artikel, tambahan rating juga bisa diperoleh dari 

anggota-anggota yang memperoleh manfaat dari membacanya. Di sinilah esensi dunia 
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fotografi yang kental akan semangat kebersamaan dan saling bantu-membantu dalam 

arti positif sama-sama dipupuk.  

 

II.B.1.  Sejarah Singkat Situs Fotografer.Net 

Berdasarkan data yang didapat dari situs www.fotografer.net, situs ini pertama 

kali diluncurkan pada tanggal 30 Desember 2002, dengan mengalami 2 hari beta 

testing, dan persiapan pembuatan selama 1 minggu. Fotografer.Net dibangun oleh 

Valens Riyadi dan Kristupa Saragih, dua sahabat yang sama-sama terobsesi oleh 

fotografi. Pada desain awal, pengerjaan teknis sepenuhnya dilakukan oleh Valens 

Riyadi, yang meliputi pengerjaan desain database, scripting, dan design grafis. 

Beberapa script juga dikerjakan oleh Ronal Rivandi. Ide dan fungsi-fungsi yang 

tersedia didesain oleh Kristupa W. Saragih dibantu oleh Valens Riyadi. Pada tampilan 

pertamanya, fungsi yang tersedia hanya galeri foto, dengan berbagai keterbatasan 

fungsi. Namun seiring dengan perkembangan, beberapa fitur terus dibuat dan semakin 

melengkapi FN, antara lain Forum, Artikel, dan banyak detail fungsi lain yang turut 

menyemarakkan FN.  

Target awal yang sebenarnya ingin dicapai hanya sekitar 500 member dengan 

5000 foto pada setahun pertama. Perkembangan member kemudian berlangsung cukup 

pesat, terlebih lagi karena ada dukungan publikasi yang dilakukan oleh beberapa media 

dengan skala nasional, antara lain Detik.com dan Kompas. Dan hanya dalam waktu 6 

bulan, FN telah memiliki lebih dari 16 belas ribu foto dan 5000 member.  

Jumlah member dan foto yang sangat banyak ini di satu sisi sangat 

menggembirakan, belum lagi pada beberapa kesempatan, sejumlah member sempat 
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bertemu muka langsung dan mengadakan acara-acara baik informal, maupun hunting 

bersama. Rasa persaudaraan tumbuh dari hubungan virtual yang terjalin selama 

mengakses FN. Di sisi lain, beban kerja server dan kemampuan teknis database 

menjadi kendala. Sejak pertengahan April 2003, sering kali FN didera oleh error-error 

yang cukup mengganggu. Hal tersebut disebabkan koneksi ke sistem data yang tidak 

mampu menangani request akibat banyaknya jumlah pengunjung.  

Mengingat besarnya komunitas yang telah terbentuk, dan juga potensi yang 

mungkin terbentuk di FN, maka pengelola FN mengambil keputusan untuk secepat 

mungkin mengadakan upgrade server dan penggantian sistem teknis, dan diharapkan 

mampu menangani pengunjung dalam jumlah yang lebih besar lagi. April 2003, 

sejumlah perencanaan disusun. Seorang programmer, Yose Adrian pun direkruit masuk 

dalam tim pengembangan FN.  

Pertengahan Mei 2003, perbaikan FN baru mulai dilakukan. Hal ini menyangkut 

penggantian server yang lebih tangguh, pemilihan tempat co-location server yang lebih 

secure dan ber-bandwidth besar, pengubahan sistem scripting menjadi berbasis PHP, 

dan penggunaan sistem database mySQL yang diharapkan bisa lebih tangguh dari 

database yang terdahulu. Desain dan navigasi juga mendapat sentuhan baru oleh Donny 

P Verdian.  

30 Juni 2003, tepat 6 bulan sejak FN pertama kali diluncurkan, FN hadir dengan 

wajah baru dan sistem baru. Berbagai fasilitas detail ditambahkan, untuk 

mempermudah navigasi dan penggunaan aplikasi serta dapat menjadi home bagi 

fotografer-fotografer Indonesia, di mana mereka bisa saling berbagi dan berkomunikasi 

dengan baik. 
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Perkembangan FN terus pesat. Berbagai acara hunting bersama, baik di dalam dan 

luar negeri terus diadakan, yang diikuti dengan acara pameran karya. Kerjasama dengan 

portal foto luar pun dijalin. Pada bulan Mei 2004 diadakan lah Central Java Photo Trip, 

yang diikuti juga peserta dari Singapore dan Philipine (situs Clubsnap dan Offstone). 

Menutup tahun 2004, FN memperoleh penghargaan dari “Komputeraktif” sebagai situs 

terbaik kategori hobby tahun 2004. Dengan pertumbuhan yang sangat besar, website 

dan komunitas FN tidak lagi bisa dikelola secara paruh waktu oleh sedikit orang. Untuk 

itulah sejak tahun 2008 para pendiri FN aktif merekrut karyawan untuk secara khusus 

menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan dan pengembangan FN. 

April 2009 jumlah anggota yang terdaftar di FN mencapai angka 233.149 orang, 

dengan 92.783 anggota aktif. Jumlah foto mencapai 769.027 buah. Dari sisi aktifitas 

terdapat 769.027 foto yang diupload dengan sekitar 12 juta kritik foto. Sedangkan topik 

di forum FN mencapai angka 35.859, dengan lebih dari 1 juta komentar. Pertumbuhan 

anggota mencapai angka rata-rata 158 orang per hari. Setiap harinya ada rata-rata 690 

foto yang diupload, dan 7.805 kritik yang diberikan. 

Pada Januari 2010, setelah melalui 3 bulan masa pemindahan data dan 3 bulan 

testing, server-server Fotografer.Net dipindahkan ke gedung Cyber Jakarta. Dengan 

dukungan bandwidth yang lebih besar, dan server-server yang berkapasitas besar, maka 

layanan fotografer.net menjadi lebih cepat diakses. Konsekuensinya adalah terjadi 

penambahan member dalam jumlah besar hingga mencapai 341.076 member pada 

bulan Desember 2010. 
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II.B.2. Visi dan Misi 

II.B.2.1  Visi 

  The ultimate world class photography community 

II.B.2.2 Misi 

• To build a strong social community and wide profesional networking focus 
on photography with solid technical background  

• Common understanding to achieve the unlimited level of creativity 

 

II.B.3  Sarana 

Sarana yang disediakan oleh Kristupa W. Saragih dibantu oleh Valens Riyadi 

untuk mengoptimalkan situs FN ini sangatlah memadai. Jika kita membuka langsung 

situs www.fotografer.net, di halaman muka telah tersedia ulasan kata sambutan, kolom 

meng-login anggota, nama-nama anggota baru, berbagai foto terbaru, foto tema pilihan, 

dan foto pilihan editor, serta berbagai sarana yang terdiri dari: 

a. Muka 

Pada bagian muka ini terdappat berbagai macam bagian-bagian lagi jika user 

mengkliknya. Terdiri dari : 

• Tentang kami : halaman yang berisi tentang sejarah singkat terbentuknya FN dari 

tahun 2002 sampai sekarang, pendirinya, serta jumlah anggota yang semakin tahun 

semakin bertambah yaitu tahun 2009 sudah berjumlah 233.149 orang dengan 

92.783 anggota aktif. Jumlah foto yang diupload mencapai 769.027 buah. Dari sisi 

aktifitas terdapat 769.027 foto yang diupload dengan sekitar 12 juta kritik foto. 

Sedangkan topik di forum FN mencapai angka 35.859, dengan lebih dari 1 juta 

komentar. Pertumbuhan anggota mencapai angka rata-rata 158 orang per hari. 

 

 



 41

Setiap harinya ada rata-rata 690 foto yang diupload, dan 7.805 kritik yang 

diberikan. 

• Aturan : halaman yang berisi tetang aturan Fotografer.Net mengenai batasan foto 

yang tidak boleh Dipasang dan yang wajib dimasukkan dalam kategori terbatas, 

pengawasan dan penindakan foto yang diupload, serta masa berlakunya foto yang 

telah diupload. 

• Pengakuan : halaman ini berisi tentang :   

Pengakuan 

Nama Situs  : Fotografer.Net 

Versi   : 2.00 

Ide dan Fungsi  : Kristupa W. Saragih 

System Design  : Valens Riyadi 

Programmer  : Yose Adrian (Mei - November 2003) & Valens      Riyadi 

Graphic Design  : Donny P. Verdian dan Valens Riyadi 

Bagian Aturan  : Tonny Pongoh dan Valens Riyadi  

Main Server (Texas) 

Server   : Dual Xeon 2.8GHz 4GB RAM 

Operating System : Debian Linux 

Scripting   : PHP 

Database   : mySQL 

System Administrator : Andika Triwidada & Riza Tantular   

Indonesia Mirror Server (Jakarta) 

Server   : HP Itanium2, 1GB RAM by RLP 
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Operating System : Debian 64bit 

System Administrator : Victor Elvino dan Riza Tantular 

Rack Colocation  : Citra.net 

Intl Bandwidth Provider : Citra.net 

• Keanggotaan plus : halaman ini berisi tentang himbauan pengurus FN tentang dana 

untuk menjadi keanggotaan plus FN yang dibutuhkan agar dapat menghandle 

semua data dan trafic yang jumlahnya mencapai 2,4 Mbps per harinya dalam 

mengupload foto baru dan komentar. Pengurus juga memberikan cara bagaimana 

menjadi keanggotaan plus FN, metode pembayaran dan langkah-langkah 

pendaftaran. 

• Panduan : halaman ini berisi tentang panduan berbagai fungsi yang ada di 

Fotografer.Net. Semuanya sudah dirangkum oleh Valens Riyadi. 

• Akses FN : halaman ini berisi tentang panduan untuk mempermudah melihat nilai 

personal dan foto beserta detail penggunaanya. Pengurus FN membuat sistem yang 

memungkinkan akses SMS ke data FN. Sistem ini dalam tahap beta testing, dan 

hanya bisa digunakan dari pengguna telepon genggam Satelindo dan IM3. Setiap 

SMS yang mendapatkan jawaban, akan dikenai biaya Rp 1.000,- 

• Kontak : halaman ini berisi tentang saran-saran yang membangun dan komentar-

komentar terhadap hal-hal yang terjadi seputar komunitas Fotografer.Net. Fasilitas 

ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar 

Fotografer.Net. Pengurus akan berupaya bisa menanggapi semua pesan dan 

pertanyaan yang masuk dengan bahasa yang sopan dan kata-kata yang santun. 

 

 

 



 43

b. Galeri 

Pada bagian muka ini terdappat berbagai macam bagian-bagian lagi jika user 

mengkliknya. Terdiri dari : 

• Foto terbaru : halaman ini berisi sejumlah foto-foto yang telah diupload di 

Fotografer.Net. 

• Kategori foto : halaman ini berisi tentang berbagai macam kategori foto seperti 

abstrak, arsitektur, bawah air, budaya, dan sebagainya serta nilai yang akan 

diberikan oleh pengurus Fotografer.Net. 

• Tema foto : halaman ini berisi tentang perwujudan untuk menambah wawasan 

fotografi melalui foto-foto yang dibuat secara tematik dan terarah. Galeri foto yang 

sudah ada disediakan untuk wahana pamer foto secara umum. Sedangkan di Tema 

Foto, kreativitas dirangsang untuk membuat foto dalam satu tema yang seragam 

tapi penampilan yang beragam. Pada akhir batas waktu pembuatan foto untuk suatu 

tema akan dipilih beberapa Foto Tema Pilihan (FTP), untuk memberi penghargaan 

kepada anggota yang sudah menunjukkan usaha menampilkan foto terbaik. Foto 

Tema Pilihan diseleksi oleh sejumlah anggota atas penunjukan dan dipimpin oleh 

admin FN, dan pemilihan para penyeleksi FTP adalah hak penuh admin.  

• Urutan foto : halaman ini berisi tentang berbagai urutan foto yang telah dinilai 

sesuai dengan nilai tertinggi, nilai terendah, sering dilihat, jarang dilihat, banyak 

komentar, dan sedikit komentar. 

• Foto pilihan : halaman ini berisi tentang pemilihan fotografer dan foto pilihan. 

Karya-karya fotografer dan foto pilihan ini yang selalu menghiasi halaman depan, 
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sebagai wujud penghargaan FN pada karya-karya yang berkualitas. Fotografer dan 

foto pilihan akan berganti secara rutin setiap hari, tepat jam 12 malam.  

• Cari foto : halaman ini berisi tentang cara untuk mencari foto berdasarkan judul 

atau keterangan atau lokasidan urutan berdasarkan nilai tertinggi atau tanggal 

upload. Halaman ini juga menyediakan cara untuk mencari foto dengan 

menggunakan google. 

• Upload foto : halaman ini berisi tentang cara untuk dapat menggunakan fungsi-

fungsi yang ada di situs FN dengan sempurna. Caranya adalah dengan meng-login 

terlebih dahulu dengan memaasukkan user id dan password pada kolom yang sudah 

disediakan. 

• Alat foto : halaman ini berisi tentang pencarian barang-barang yang mendukung 

fotografi seperti kamera dan lensa. 

c. Forum 

Pada bagian muka ini terdappat berbagai macam bagian-bagian lagi jika user 

mengkliknya. Terdiri dari : 

• Kategori : halaman ini memuat berbagai macam jeni kategori seperti warung kopi, 

diskusi, minat khusus, event/acara, bahas peralatan dan bursa. 

• Cari topik : halaman ini berisi tentang pencarian forum dengan form yang telah 

disediakan oleh pengurus FN. 

d. Bursa 

Pada bagian muka ini terdapat berbagai macam bagian-bagian lagi jika user 

mengkliknya. Terdiri dari : 
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• Kategori produk : halaman ini memuat tentang berbagai jenis barang yang 

mendukung di dunia fotografi seperti SLR-body only, SLR-kit, kamera non-SLR, 

lensa, flash, storage, tripod, filter, computer dan laptop, event, medium large 

format, tas case dan kaos, perlengkapan studio, perlngkapan kamera, buku dan 

software. 

• Merk : halaman ini memuat tentang berbagai jenis merk beserta keunggulan dan 

kelebihan kamera, seperti Canon, Nikon, Olympus, Konica Minolta, Sony, dan 

sebagainya. 

• Level : halaman ini memuat tentang list berbagai produk pendukung fotografi yang 

diunggulkan, dipilih dan semua kategori. 

e. Direktori 

Halaman ini menyediakan forum untuk  komunitas FN yang menjual jasanya 

sebagai fotografer pernikahan, fotografer komersial, fotografer fine art, fotografer 

landscape, fotografer journalist, sewa alat, studio foto, sewa studio, printing, make up 

artist, took kamera, model, dan khursus foto. Bagi anggota FN dapat mengiklankan 

jasanya sendiri untuk dipasang di halaman ini. 

f. Layanan : Halaman ini berisi tentang artikel dan polling mengenai hasil foto yang 

telah diupload di FN.  

g. Anggota : halaman ini berisi tentang daftar anggota, nama-nama fotografer pilihan 

yang dipilih oleh pengurus FN, formulir pendaftaran dan halaman verifikasi. 

h. Personal : halaman ini berisi tentang data pribadi dari angggota komunitas FN 

yang mencangkup halaman personal, galeri foto, favoritku, alat pribadi, login, 

daftar kritik dan daftar pesan. 
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II.B.4  Jumlah Anggota 

April 2009 jumlah anggota yang terdaftar di FN mencapai angka 233.149 orang, 

dengan 92.783 anggota aktif. Jumlah foto mencapai 769.027 buah. Dari sisi aktifitas 

terdapat 769.027 foto yang diupload dengan sekitar 12 juta kritik foto. Sedangkan topik 

di forum FN mencapai angka 35.859, dengan lebih dari 1 juta komentar. Pertumbuhan 

anggota mencapai angka rata-rata 158 orang per hari. Setiap harinya ada rata-rata 690 

foto yang diupload, dan 7.805 kritik yang diberikan.  

Semakin tahun, semakin bertambahnya juga pengakses situs ini. Dari data yang 

diperoleh peneliti, Desember 2010 tercatat : 

• Jumlah member  : 341.076  

• Active Member  : 135.157  

• ID verified member : 39.927 

• Photos uploaded  : 1.144.312 

• Critics   : 16.412.269 

• Forum threads  : 43.608 

• Comments on threads : 1.286.074 

 

II.B.5  Bentuk Kegiatan Fotografer.Net  

a. Hunting Foto 

Adalah kegiatan memotret bersama antar para anggota. Sebuah hunting bersama 

dapat dilakukan selama satu hari atau beberapa hari dengan tujuan kebeberapa 
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tempat yang menarik secara fotografi. Hunting bisa mempunyai tema, misalnya 

street hunting, model/fashion, landscape, dan sebagainya 

b. Gathering Anggota 

Adalah kegiatan anggota FN yang sering disebut sebagai kopi darat. Dalam 

kegiatan ini anggota FN disatu kota berkumpul, saling mengenal dan 

bersosialisasi. Pada yang saat yang sama juga dapat diadakan acara sharing foto 

atau pembahasan kegiatan lainnya. 

c. Workshop atau Seminar 

Biasanya diadakan dalam satu hari penuh dengan berbagai topik sekitar fotografi. 

d. Lomba Foto 

Sebuah lomba foto dapat didahului dengan acara workshop atau seminar atau pun 

juga hunting. Peserta kemudian dapat mengumpulkan hasil fotonya dari hunting 

tersebut untuk dilombakan. Lomba foto dapat juga diadakan tanpa didahului 

sebuah hunting. biasanya lomba tersebut diumumkan dalam berbagai media. 

Peserta kemudian mengirimkan foto dengan tema tertentu melalui e-mail atau pos 

ke alamat yang telah ditentukan untuk dilombakan. 

Beberapa contoh kegiatan 
 

  Jenis Kegiatan 
Nama Kegiatan Tahun Hunting Gathering Workshop/Seminar Lomba 

Hunting HUT 1 FN 2003 √    
Gathering Kafe Tenda 
Semanggi 

2004  √   

Gathering KFC Jakarta 2005  √   
Hunting Amal untuk 
Jogja 

2006 √    

Workshop series untuk 
Jogja 

2006   √  
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  Jenis Kegiatan 
Nama Kegiatan Tahun Hunting Gathering Workshop/Seminar Lomba 

Indonesian Idol 
Spectacular Photo 
Contest  

2007 √   √ 

Asian Idol Photo 
Hunting 

2007 √    

Indonesian Idol 
Spectacular Photo 
Contest 

2008 √   √ 

Yamaha Enjoy Your 
Life Photo contest 

2008 √  √ √ 

Gathering Peluncuran 
Majalah Exposure 

2008  √   

Canon-FN Hunting 
Series 

2009 √    

Canon-FN Gathering 
Series 

2009  √   

Canon-FN Workshop 
Series 

2009   √  

Canon-FN Lomba foto 
tema bulanan 

2009    √ 

Canon-FN Gathering 
Series 

2010  √   

Canon-FN Workshop 
Series 

2010   √  

Canon-FN Lomba foto 
tema bulanan 

2010    √ 

Yamaha Schoolmatic 
Photo contest 

2010 √  √ √ 

FN Hunting Akbar 2010 √   √ 
 

II.B.6 Struktur Organisasi 

Deskripsi Singkat Pekerjaan 

1. Dewan Komisaris   

• Pemilik perusahaan 

• Terdiri dari Founder Fotografer.net (Kristupa Saragih & Valens Riyadi) 

serta dua orang investor 

2. Direktur Utama (Kristupa Saragih) 
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• Pemegang kendali perusahaan 

• Pembuat kebijakan dan peraturan perusahaan 

3. Executive Manager (R.B. Isworo) 

• Pelaksana harian tugas-tugas perusahaan 

• Menjalankan fungsi Chief of Staff 

4. Event Manager (Farano AG) 

• Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kegiatan 

offline dan online fotografer.net dan Exposure Magazine 

• Dibantu oleh 

i. Event Coordinators (Cindy Nara) 

• Menjalankan tugas lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan 

• Merencanakan detail kegiatan 

ii. Event Administrations 

• Melakukan kegiatan administrasi kegiatan seperti: pendaftaran 

peserta, pengumuman acara, surat-menyurat, perijinan, dan 

sebagainya 

5. Marketing & Sales 

• Menjalankan tugas pemasaran website 

• Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk promosi website 

• Menjalankan tugas penjualan banner space & merchandise 

• Dibantu oleh : 

i. Banner Space Sales (Aliza Zunaeroh) 
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• Menjual banner space di fotografer.net dan ruang iklan di 

Exposure Magazine 

ii. Merchandise Sales (Nabila) 

• Menjual merchandise fotografer.net dan Exposure Magazine 

• Mencari dan mengelola dealer serta mitra penjual merchandise 

iii. Marketing 

• Mencari dan mengelola kerjasama dengan pihak lain untuk 

promosi website 

6. Finance & Human Resource (Evon Rosmala) 

• Menjalankan fungsi Finance & Accounting perusahaan 

• Mengelola karyawan perusahaan 

• Dibantu oleh 

i. Accounting Staff 

• Melakukan pencatatan keuangan 

• Bendahara 

• Billing & collection 

ii. HR Staff 

• Administrasi karyawan 

7. Production 

• Produksi dan administrasi website 

• Design  merchandise 

• Produksi  dan administrasi Exposure Magazine 

• Dibantu oleh 
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i. Programmers (Abner B. Armadani, Khairun Nizar, Kusuma 

Dewangga) 

• Pengembangan website dan online presence untuk fotografer.net 

serta Exposure Magazine 

ii. Graphic Designers (Philip Sigar, Koko Wijanarto) 

• Merchandise design 

• Graphic support untuk pengembangan website 

• Graphic support untuk event 

• Design & layout majalah 

iii. System Administrations 

• Administrasi sistem komputer fotografer.net dan Exposure 

Magazine 

• Pemantauan kinerja sistem 

• Troubleshooting permasalahan sistem 

iv. Website Administrations & Technical Supports 

• Administrasi anggota website 

• Penegakan aturan website 

• Membantu anggota dalam menggunakan website 

8. Exposure Chief Editor (Farid Wahdiono) 

• Pemimpin redaksi majalah Exposure 

• Merencanakan, membuat, dan menerbitkan Exposure Magazine secara 

bulanan 

• Dibantu oleh staff editor (Widiana Martiningsih) 

 

 


